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Iets omtrent de eerste toestanden

VAN

OASTI^^IA THERAPOI^I Kollar.

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

(PI. 1, fig. 1.)

In het najaar van 1894 schreef de heer B. A. de Vos tot Neder-

veen Cappel, te Apeldoorn, mij, dat hij in de warme kas van

een zijner huren, den heer Rambonnet, den 28 Augustus, op

eene Orchidee, Oncìdìuin. Crispiiììt , uit Zuid-Brazihë af komstig , een

vhnder had vinden zitten die, bhjkens de naast het voorwerp uit

de plant stekende ledige pop , daarin als rups had geleefd. De heer

de Vos had niet alleen de welwillendheid mij vlinder en pop ten

geschenke aan te bieden , waarvoor ik hem ook hier dank zeg
,

maar had zich mede de moeite gegeven eene zeer uitvoerige en

fraaije afbeelding van den vlinder te vervaardigen, die hij mij bij

het voorwerp ter bezigtiging toezond. Ik herkende zonder moeite

Castnia Therapon Kollar , Annalen des Wiener Museums II
, p. 21 8,

pi. 43, fig. 3 (1839), ook uit Brazilië en, in aanmerking ge-

nomen het weinige, dat over de eerste toestanden der Castniina

bekend is, stelde ik den heer de Vos voor een klein berigt over

zijne waarneming in dit Tijdschrift te publiceeren, daarbij van

zijne afbeelding gebruik makende, hetgeen hij gaarne toestond.

Voor zoover ik weet is Di'. Philippi , een Entomoloog , in Chili

wonende, de eerste die een vrij volledig berigt heeft gegeven
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over (]e eerste toestanden eener Castnia en wel van C. Eudesniia

Gray, in de Stett. Entom. Zeltnng 1863, p. 337 enz., met af-

beeldingen op pi, 3. De rups dezer soort, die hij in den stam van

Pourretia Coarctata, eene Broméliacée, vond, gelijkt op die eener

Cosside. Ter verandering maakt zij in den stam een stevig spinsel

en de pop gelijkt ook op die van eene Cosside; zij is bruin, lieeft

zijne haakjes op den rug der achterlij fsringen en een stomp uit-

einde.

Boisduval bevestigt in zijne beschrijving der Gastniina (^Spéc.

Gén.y Ilétéroches I, p. 494) door zijne opgaven over de eerste toe-

standen de berigten van Philippi, die hij echter niet schijnt te

hebben gekend. Slechts ])ij 4 der ongeveer 66 soorten der familie,

die door hem worden beschreven (zijne Orthia Augias en Nexa

zijn geene Gastniden) zegt hij verder iets van de rupsen of poppen,

namelijk bij Daedalus Gram., waarvan de poppen door Bar, in

Cayeime, in een bananenstam waren ontdekt; heizelfde vermeldt

hij van C. Pi/lades Gram. Van C. Llcus zegt hij, dat de rupsen

in Oi'chideên-knoUen leven en van Orthia Acraeoldes , dat de rups

in Bromeliaeën huist. Van Therapon berigt hij echter niets, maar

Westwüod , die na Boisduval de Gastniina in de Trans. Linu. Soa.

of Loudo7i, 2e ser, , Zool. I, 4 (1877) monographisch heeft be-

werkt, haar echter evenmin zuiver opvattende als zijn voorganger
,

ofschoon hij de familie goed gekarakteriseerd liad kunnen vinden

bij Herrich-Schäffer , Aussereurop. Schn/,ett. (1850 —58), zegt dat

Prof. Klug eens een voorwerp verki'eeg uit de knol van eene Ga-

tasetum-sooil , uit Gentraal-Amerika overgezonden. W^estwood geeft

overigens nog eene eigene afbeelding der pop van C. Eudesniia
,

naar een exemplaar in de Hopeaansche collectie te Oxford bewaard
,

welke afbeelding met die van Philippi overeenstemt en ook met

de door den heer de Vos gevonden pop van Therapon, die ik voor

mij heb.

Men wordt door deze inderdaad herinnerd aan de poppen van

Trgpaims Cossus en van Trochilia Apiformis , zooals men die wel

uit de stammen der wilgen en populieren vindt steken. De plant,

waarin de pop der Gastnia stak, was, zooals de heer de Vos mij
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nader schreef, door den heer Rarnbonnet in September 1892 over

Engeland ontvangen. Zij was toen. zooals zij gewoonlijk ver-

zonden worden, uitgedroogd en werd dadelijk geplant zonder dat

men er iets bijzonders aan opmerkte.

Wat den vlinder betreft , waarvan de heer de Vos nog mede-

deelde, dat hij in rust met tegen het lijf gesloten vleugels zat, zoo

is hij wel is waar reeds tweemaal afgebeeld , maar door den be-

noemer der soort, KoUar, slechts met sprietstompen , overigens vrij

goed; terwijl Herrich-Schäffer, die de tweede afbeelding levert in

zijne Aussereuropäische Schinetter üv ge, I, fig. 16, 1 7 (Heterocera)
,

aan den vlinder den naam van Orthïa Paradoxa geeft , Kollar niet

vermeldende. Het kwam mij dus dienstig voor , ook , om allen

twijfel omtrent de determinatie te voorkomen , mij de door den

heer de Vos vervaardigde fraaije afbeelding ten nutte te maken.

Zij verschilt van die van Kollar door de aanwezigheid van drie

witte stippen der voorvleugelpunt. Kollar's beschrijving vermeldt

echter op die plaats twee zwartbriiine, die op de afbeelding ver

geten zijn. Herrich-Schaffer's afbeelding vertoont twee witte stippen

in de voorvleugelpunt en het achterlijf is bijzonder kort, verge-

leken met het voor mij staande exemplaar en Kollar's afbeelding.

Daarbij is het bruingeel gekleurd, in plaats van helder steenrood

en was misschien niet echt. Herrich-Schäffer beeldt ook de onder-

zijde af. Zij verschilt van die van ons exemplaar door de zeer stei k

uitgedrukte tweetandige bruine voorrandsvlek der voorvleugels en

door dat hunne punt geene witte stippen vertoont, die bij het

origineel der hier bijgaande afbeelding onder even duidelijk zijn

als boven.

Merkwaardig is, dat Boisduval den naam wijzigt in Tlwrapion .

zoodat deze naar het schijnt zeldzame soort (B. ontving in 30 jaren

slechts drie exemplai'en) , nu reeds drie namen heeft gekregen.

Westwood heeft echter in zijne bovenvermelde Monogi'aphie, op

p. 176, Kollar's naam hersteld.


